
 

 

 

 

 

 

 

 

       Viering  Theresiagemeenschap 

           2° zondag van de advent  

            6 december 2015 

 



Welkom 

Openingsmuziek   Angels of Venice    te beluisteren  

Ontsteken van de tweede adventskaars 

Zal eens de dag komen, 
dat de tocht is volbracht? 
Zal er eens een stad van vrede zijn, 
zonder armen en rijken? 
Zal er een eind komen aan het zwerven 
van zoveel vluchtelingen? 
Het is niet te geloven! 
Eeuwige, 
vernieuw onze hoop 
door liederen en verhalen. 
Raak ieder van ons, 
zodat uw geest in ons kan zijn. 
Mensen op weg, twijfelaars, zoekers en dromers, 
geborgen in uw geheim. 
 
Om elkaar te bemoedigen,  
de vlam van de hoop onder ons brandend te houden, 
Ontsteken wij de tweede kaars. 
 

Openingsgebed 

Advent, de tijd om wakker te worden 
Open je ogen en oren 
voor het ongeziene lijden van vergeten mensen, 
voor de tekenen van hoop. 
Open je hart voor die stem, voor Zijn stem, 
die vanuit mensen al eeuwen lang, 
diep in ons blijft roepen, 
tot wij opstaan en een keuze maken…………… 



…………."Sla uw ogen op naar het licht …” 
De advent is er weer. 
God zelf komt ons tegemoet.  
Daar mogen we deze periode naar uitkijken 
Laten we onze hoop en onze dromen voeden  
aan de mooie woorden van Jesaja: 
de zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen  
de wolf die huist bij het lam. 
De blinden die zullen zien en de oren van de doven die geopend 
worden. 
Laten we toestaan dat Hij ons hart bekeert  
op de woorden van Johannes de Doper: 
“Bereid een weg voor de Heer en maak zijn paden recht .” 
Laten we Hem ontvangen, 
met de eenvoud van Maria en het vertrouwen van Jozef  
die ondanks alle onzekerheid  ‘ja’  hebben gezegd 
Laten we alert  zijn  en bidden  opdat we Hem zullen herkennen , 
want ongetwijfeld;  Hij komt anders  dan wij Hem verwachten. 
 

Gebed om vergeving 
 
God onze Vader, 
U draagt zorg voor ons 
maar U hebt deze zorg aan onze medemens ook  
aan ons toevertrouwd in de hoop, 
dat wij deze zorg delen met elkaar en voor elkaar 
want vanuit die zorg bent U in ons aanwezig: 
 
Allen: 
Daar waar vriendschap is en vrede daar waar liefde is, daar is God. 
 
God, onze vader, 
wij bidden U, dat wij er samen aan willen werken 



dat onze huizen, onze  straten en pleinen. 
Ja ook deze oude gebedsruimte 
ontmoetingsplaatsen mogen zijn, 
waar iedereen zich welkom mag weten, 
waar niemand uitgesloten wordt. 
 
Allen:  
Daar waar vriendschap is en vrede daar waar liefde is, daar is God. 
 

God, onze vader, 
wij bidden U, dat wij voor elkaar  
zorg kunnen en willen dragen 
met name op die dagen, 
wanneer iemand heel bijzonder 
op onze zorgende liefde rekent.  
Vergeef ons voor de keren dat wij daarin  
te kort zijn geschoten. 
 

Allen:  
Daar waar vriendschap is en vrede daar waar liefde is, daar is God. 
 
God onze Vader, 
vergeef ons wanneer wij niet wilden zien 
dat een ander ons nodig had, 
of wanneer we niet thuis gaven 
toen iemand een beroep op ons deed.  
 
Allen: 
Daar waar vriendschap is en vrede daar waar liefde is, daar is God 
 

Misa Criolla    Kyrië     te beluisteren 

 



Stilte…………………………………………….. 

 

Eerste lezing 

Uit de brief van de  apostel Paulus aan de christenen van Filippi. 

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, 

bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met 

blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt 

bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, 

dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien 

tegen de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen 

verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn 

bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en 

fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op 

aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en 

onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die 

komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God. 

Zo spreekt de Heer.       Allen:  Wij danken God. 

 
Kerk zijn is Maria zijn 
Is die gemeenschap zijn die in haar schoot 
leven draagt: het leven van Hem,  
die wij in deze adventstijd verwachten. 
Een gemeenschap van mensen 
die Hem tegemoet zien, 
en hun levenshouding 
op Hem afstemmen, 
zodat Hij kan geboren worden 
in een omgeving van goedheid, 
van vrede en gerechtigheid, 



van inkeer en inzet. 
Kerk zijn is Maria zijn: 
gemeenschap van mensen 
die zich laten bezielen door de Geest, 
Die niets van doen heeft  met aanzien of macht, 
noch met status of prestatie, 
maar alles met de bereidheid 
om “Ik zal er zijn voor u” 
de rode draad te laten zijn 
in denken, in doen en laten. 
In spreken en in zwijgen. 
 
 

Lezing uit het H. evangelie    volgens  Lucas 3,1-6 

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius: 
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van 
Galilea: zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en 
Trachónitis en Lysánias gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas 
bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God 
over Johannes, zoon van Zacharías, die in de woestijn verbleef. Hij 
begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van 
bekering te preken tot vergeving van zonden,  
volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: Een 

stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn 

paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht 

worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen 

worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.                             

Zo spreekt de Heer.                                                                                 

Wij   danken God. 

Overweging 

 



Muziek         Ottche Nach    te beluisteren 
 
Wij geloven     Bidden wij samen…… 
 
We geloven dat er méér is... 
We geloven dat er méér is 
dan steeds meer spullen kopen 
en voortdurend kansen najagen.  
Dat liefde en vriendschap  
belangrijker zijn voor een mens. 
 
We geloven dat er méér is 
dan het recht van de sterkste  
en voor jezelf vechten. 
Dat het leven aan diepte wint  
als je elkaar helpt. 
 
We geloven dat er méér is 
dan het grote wereldgebeuren, 
waarin je meegezogen wordt.  
Dat gewone mensen hier  
en nu geschiedenis kunnen maken. 
 
We geloven dat er méér is 
dan hersens kunnen begrijpen  
en theorieën kunnen verklaren. 
Dat er wonderen gebeuren  
waarop niemand durfde hopen. 
 
We geloven dat er méér is 
dan handen kunnen maken 
en ogen kunnen zien. 
Dat er een God is, groter dan wij,  
die ons en onze wereld draagt. 



Voorbeden……. 
 
Bidden wij samen:  
“Onze Vader…….” 
“Wees gegroet…” 
 
 
Misa Criolla       Agnus Dei    te beluisteren 
 

Hoop en verwachting 

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar geen kind meer zal worden geslagen,  
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt, 
waar vrouwen en mannen elkaar tot vreugde zijn. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,  
waar gastvrijheid de boventoon voert,  
waar samen delen heel gewoon is. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand meer bang hoeft te zijn,  
waar leiders niet laten lijden,  
waar  de gekwetste, genezing mag  vinden. 
 

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,  
waar muziek klinkt uit de huizen,  
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen. 
 
Wensen wij elkaar vrede 



 
Collecte 

Slotgebed 
Als God herkend wordt  
in het doen en laten van mensen  
die met elkaar, in zijn naam en in zijn Geest,  
verbonden willen zijn,  
dan pas, is er sprake van een gemeenschap  
die Jezus voor ogen had. 
Mogen wij ons in alle bescheidenheid geroepen  
voelen om samen met vallen en opstaan 
zo een gemeenschap te vormen. 
Zeker nu in deze dagen die vooraf gaan aan kerstmis 2015. 
 
Zegenbede en wegzending 
 
Eeuwige trouwe God, 
wij hebben de stem  
van de roepende gehoord. 
Wij bidden U, dat wij ,  
gesterkt door uw woord, 
vruchten voortbrengen  
die het pad effenen 
voor uw rijk dat komen zal. 
 
Eens zal de dag komen, 
dat de tocht is volbracht. 
Eens zal er een stad van vrede zijn, 
zonder armen en rijken? 
Eens zal er een eind komen aan het zwerven 
van zoveel vluchtelingen. 
 
 



Zegen ook ons, voor wij gaan, met uw kracht. 
Moge de God van liefde, die zijn liefde uitdeelde 
ons sterken in onze liefde voor anderen. 
Moge de Zoon, die zijn leven uitdeelde 
ons helpen te delen met elkaar. 
Moge de Heilige Geest, die in ons woont 
ons zo bezielen, dat wij zelf een zegen zijn. 
Amen. 
 

Slotlied   Rorate Caeli   te beluisteren 

 

 

Om over na te denken…… 

Jij en ik: wij worden geroepen 

in de vragen die het leven stelt. 

In wat wij anderen mogen geven, 

ligt de roeping van ons leven besloten. 

Weet jij waartoe je geroepen werd? 

Om te dienen misschien? 

Of, om te geven, om te delen. 

Om te spreken of in stilte te luisteren 

 

 
 
 
 



 
 
Advent is: wachten, is hoopvol verwachten. 
 
Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
In de donkerte van die nachten 
ontsteken we elke week een kaars meer 
tot we de krans rond zijn 
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
om Hem een thuis te geven. 
Als je merkt 
dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen 
voelbaar zijn, 
wordt het verlangen groot 
naar ‘anders’ en ‘beter’ 
- wacht niet af - 
Als je warmte uitstraalt, 
langzaam weer mens wordt, 
meer mens met  
de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop, 
dan wordt het Advent… 
 
 
Wij wensen u een mooie zondag. 
Fijn dat u er was.  

 

 

 

 



 

 

 


